Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 2. prosince 2008 v kanceláři MAS
Přítomni:
Jana Černá, TJ Sokol Střítež nad Ludinou
Dalibor Škoda, Nový Dvůr s.r.o.
Miluše Stržínková, obec Rouské
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Pavlína Voráčová, TJ Sokol Slavíč
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice
Hosté:
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
František Kopecký, Rozvojové partnerství
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství
Zdeněk Lév, předseda Výběrové komise
Filip Konečný, předseda sdružení

Program:
1/ Harmonogram výzev k jednotlivým fichím v roce 2009
2/ Připomínkovací řízení a aktualizace SPL
3/ Stížnost TJ Tatran Všechovice
4/ Zprávy z kontrol

František Kopecký přivítal hosty a zahájil jednání Programového výboru.
1/ Harmonogram výzev k jednotlivým fichímv roce 2009
František Kopecký představil rozpočet v %na jednotlivé roky a pro jednotlivé fiche, dle SPL a
dále představil rozpočet skutečný, dle výzvy č.1/2008.
Rozpočet LEADER
Období 2008
Celková dotace
Zázemí MAS
Strategie LEADER

předpoklad
7 940 037,0
1 000 937,0
6 939 100,0

realita
7 940 037,0
936 937,0
7 003 100,0
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Fiche
Rozvoj zemědělských podniků
Zemědělské a potrav.produkty
Lesnická technika
Lesnická infrastruktura
Veřejná prostranství
Spolkový život a sport
Infrastruktura cestovního ruchu
celkem

předpokl.
2008 %
20,0
0,0
15,0
0,0
25,0
40,0
0,0
100,0

Kč
1 387 820,0
1 040 865,0
1 734 775,0
2 775 640,0
6 939 100,0

realita
2008 %

Kč
14,3

1 000 000 Kč

15,4

1 080 687 Kč

24,8
45,5

1 738 786 Kč
3 183 627 Kč

100

7 003 100 Kč

Management MAS navrhuje v roce 2009 vyhlásit výzvy 2, jelikož alokace pro rok 2009 by
měly být vyšší. Bohužel v tuto chvíli nejsou alokace pro rok 2009 známé. F. Kopecký
představil podrobný harmonogram (viz podklad).
1. výzva 2009
F.Kopecký navrhuje vyhlásit v první výzvě fiche, které v roce 2008 vyhlášeny nebyly, tzn.
Fiche 7 Rozvoj cestovního ruchu, fiche 3 Lesnická infrastruktura, fiche 2 Zemědělské
s potravinářské produkty a jednu fichi, která byla vyhlášena v r. 2008 a ve které byl největší
převis, tzn. Fiche 6 Spolkový život
2. výzva 2009
F. Kopecký navrhuje vyhlásit v druhé výzvě tyto fiche:
Fiche 5 Veřejné prostranství, fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků, fiche 4 Lesnická technika
a fiche, která bude vyhlášena v první výzvě a kde bude největší převis.
Alokace k jednotlivým fichím budou upřesněny po sdělení celkové alokace na r. 2009 od
MZe.
Usnesení:
Programový výbor schvaluje pro rok 2009 vyhlášení dvou výzev dle předneseného znění.
(pro: 8, proti. 0, zdržel se:0)

2/ Připomínkovací řízení a aktualizace SPL
Jan Balek upozornil na nutnost stanovení si priorit, jelikož připomínek je mnoho. Programový
výbor vidí priority takto:
1. SPL, nutné schválit SZIFem
2. Fiche, nutné schválit SZIFem
3. Metodika
4. Statuty
Strategický plán LEADER
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F. Kopecký shromáždil připomínky a sdružil je dle tematických okruhů. Programový výbor se
pak zabýval každou připomínkou a rozhodnul o jejím zapracování či nezapracování.
Připomínkovací list (viz Příloha č.1) uvádí soupis všech připomínek k SPL a stanoviska výboru
k nim včetně hlasování o zapracování/nezapracování připomínky. V případě neschválení pak
též zdůvodnění. Příloha č.2 uvádí definitivní podpobu nového textu SPL s vyznačenými
změnami a původními formulacemi uvedenými v závorce
Fiche
F. Kopecký shromáždil připomínky a sdružil je dle tematických okruhů. Programový výbor se
pak zabýval každou připomínkou a rozhodnul o jejím zapracování či nezapracování.
Připomínkovací list (viz Příloha č.3) uvádí soupis všech připomínek k Fichím a stanoviska
výboru k nim včetně hlasování o zapracování/nezapracování připomínky. V případě
neschválení pak též zdůvodnění. Příloha č.2 uvádí definitivní podpobu nového textu Fiche
č.6, která byla jediná předmětem změn, s vyznačenými změnami a původními formulacemi
uvedenými v závorce

3/ Stížnost TJ Tatran Všechovice
František Kopecký přednesl Programovému výboru písemnou stížnost TJ TATRAN
Všechovice, která se týká komentáře jedno člena Výběrové komise (viz podklad).
Programový výbor pověřuje Františka Kopeckého napsáním omluvného dopisu za MAS, kde
budu uvedeno, že jsou již přijata opatření k chybám, které se staly v prvním kole.
Tato stížnost bude dána na vědomí Valné hromadě, která proběhne v prosinci.
Člen Výběrové komise bude upozorněn na chyby předsedou Výběrové komise.

4/ Zprávy z kontrol
Gabriela Olivová představila výboru zprávy z kontrol na místě (viz podklad), které proběhly u
projektů, kteří byly doporučeny MAS k realizaci.
Usnesení:
Programový výbor schvaluje zprávy z kontrol v předneseném znění.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Programový výbor na konci jednání stanovil termín další schůzky, která proběhne 11.12.2008
od 15h v kanceláři MAS.
Zapsala: Gabriela Olivová
Ověřil: Dalibor Škoda

